Zpráva o studiu doktorandů oboru Skladba a teorie skladby
HAMU 2017
1) Průběžná kontrola studia
Pražská sekce oborové rady oboru Skladba a teorie skladby na základě zpráv školitelů (příloha) a
průběžné kontroly průběhu studia konstatuje, že studenti DSP úspěšně plní své úkoly dané studijním
plánem a postupují do třetího ročníku DSP.
Jedná se o tyto studenty:
Jakub Rataj
Miro Tóth
Daniel Chudovský
Jan Dobiáš
Práce na teoretické i kompoziční části disertace jsou v odpovídajícím stádiu přípravy. Všichni
doktorandi průběžně prezentovali výsledky své práce na Doktorandském a diplomním semináři a
jejich kompozice zazněly na koncertech katedry. Všichni se podílejí na práci katedry formou
pedagogického pověření a přidělených úkolů týkajících se různých aspektů práce katedry (např.
organizace koncertů, správa technického zázemí, propagace akcí katedry apod).
Studentka Michaela Plachká je stále ve zvláštním režimu studia v době mateřství. Školitel doc. Rataj
podal zprávu o průběhu její práce. Lze předpokládat, že studentka bude obhajovat v ak. roce 201718.

2) Přijímací zkouška do studia DSP
Dne 2.6.2017 proběhla přijímací zkouška do PHD studia. Zúčastnili se kandidáti Martin Klusák a Barry
Wan Yuk Bun. Komise ve složení Prof. Kurz, Bartoň (předseda), Kopelent, Filas, doc. Rataj a odb.as.
Mrkvička dospěla k závěru, že zkoušku úspěšně vykonal Martin Klusák a doporučila děkanovi jeho
přijetí.

3) Vypsání přijímacích zkoušek v ak. roce 2017-18
Oborová rada (pražská sekce) navrhne děkanovi HAMU otevření DSP studia oboru Skladba a teorie
skladby v roce 2018-19 (přijímací zkouška 2018). Půjde pravděpodobně o 1 místo (bude ještě
upřesněno). Cílem je nadále organizovat doktorandské studium tak, aby studenti oboru byli průběžně
rozloženi v jednotlivých studijních ročnících.
V Trněném Újezdu, 17.6.2017

Zapsal prof. Hanuš Bartoň

Hanuš Bartoň

Jakub Rataj – Zpráva o průběhu studia v akademickém roce 2016/2017

Umělecká činnost:
- skladba Culmination (pro 7 nástrojů) dokončena v listopadu 2016; její následné uvedení v rámci festivalu
Contempuls (21. listopad 2016) a koncertu Ensemble Terrible v Collbence 1704 (6. dubna 2017).
- rezidenční pobyt ve Visby International Center for Composers (únor/březen 2017)
- vytvoření elektronického zvukového materiálu v Elektronmusikstudio ve Stockholmu, v současné době
zpracovávám pro vytvoření nové skladby.
- skladba H (pro klavírní kvintet) dokončena v dubnu 2017; uvedení 29.4. v Atriu na Žizkově, 30.4. Študio 12
v Bratislavě, její prezentace v rámci semináře během Ostravských dnů.
- uvedení skladby Tarantelle v rámci festivalu Echofluxx 17 (5.5.2017).
- dokončení druhé verze smyčcového kvartetu Second Breath a jeho následné uvedení na festivalu Ostravské
dny.
- aktivní účast (jakožto rezident) na workshopech a festivalu Ostravské dny 2017.
Organizační činnost a prezentace:
organizace řady koncertů Ensemble Terrible:
21.11.2016 – Contempuls
6.4.2017 – Collbenka 1704
5.5.2017 – Echofluxx 17
19.5.2017 – Zvukové stezky, magnetická pole; Anežský klášter
prezentace: Změna role: herec/tanečník ↔ hudební interpret 18.11. 2016 v rámci studetské konference
(oddělení soudobé hudby HAMU); prezentace umělecké tvorby v rámci semináře Ostravských dnů.
Publikační činnost:
V tichosti uvnitř hluku: instrumentální saturace – Živá hudba (2016)
(tato stať je součástí mé disertační práce).
Pedagogická aktivita:
instrumentace 1. ročník (HAMU)
V Praze 8.10.2017
Luboš Mrkvička

Jan Dobiáš – Zpráva o průběhu studia v akademickém roce 2016/2017

Nové skladby
-

-

Na pohřbu aneb celá věčnost – 8‘, dva soprány, varhany, smyčcový orchestr. Skladbu provedla
Jihočeská filharmonie s dirigentem Petrem Louženským na koncertě pořádaném katedrou
skladby v sále Martinů
Setrvávání – 18‘, pro 10 hráčů. Bude provedeno v listopadu 2017 na koncertě Ensemblu
Terrible

Další provedení
-

Dvě písně o konci světa – ca 10‘, soprán, klavír. Skladbu jsem nastudoval a provedl sám jako
klavírista se sopranistkou Bronislavou Smržovou. Zároveň společně skladbu nahráli pro Čro
Vltava.

Organizační činnost
-

agenda kolem koncertů katedry skladby – shromažďování údajů o skladbách, o interpretech,
dramaturgie koncertu, tvorba hrubé podoby programu atd.

Dizertační práce
-

studium děl a hudebního jazyka autorů potencionálně relevantních pro téma dizertační práce
(Elliott Cartet, Anton Webern, Arvo Pärt atd.) a myšlenkových zdrojů s tím souvisejících (P.
Boulez, F. de Saussure, T. Adorno)

V Praze 8.10.2017
Luboš Mrkvička

Zprava školitele PGS 2016 – 2017
Mgr, Mgr. art. Miroslav Tóth
Ve druhém roce studia pokračoval doktorand v práci na svých dizertačních úkolech.
Ve vztahu k dizertačnímu textu vytvořil kompletní obsah práce, dokončil úvod, první
kapitolu a rozepsal kapitoly další týkající se problematiky kompozice v reálném čase.
Premiérově uvedl svou poslední operu Záhada tyče (Košice SK, Stavangery NR),
která je zároveň podstatným materiálem pro analytickou část dizertační práce.
V prosinci 2016 byla publikována studie s tematikou příbuznou vlastní dizertační
práci v recenzovaném časopise Slovenská hudba.
Doktorand se aktivně podílel na výuce předmětu EA a multimediální hudby II, dále
na organizaci koncertů, profesních iniciativ, zapojil se do grantové činnosti katedry
skladby a inicioval řadu dalších, např. vytvoření spolupráce s Lisztovou akademií v
Budapešti.
Mezi jeho kompoziční výstupy patří následující:
Kompoziční činnosti v uplynulém ak. roce
Don't Touch Me (verzia pre soprán, violončelo, klavír a 4 členný zbor)
premiéra: 2.11. 2016 (Žilina, Stanica Zárečie), 3.11.2016 (Bratislav, Štúdio 12)
Canzonnetta (8-kanálová elektronická skladba)
premiéra: 19. január 2017, Klub 36m, Praha
Tyč (video opera, verzia pre orchestr Berg a multikanálovú elektroniku)
premiéra: 4.4.2017, Praha – Roxy, dirigent: Petr Louženský, orchestr Berg, sólista:
Gergo Kovács – tenor saxofón
The Over (verzia pre sláčikový orchester a live electronics)
premiéra: 5.4.2017, Moyzesová sieň, Bratislava
dirigent: Marián Lejava, ZOE orchestra, Eva Šušková - soprán
Záhada tyče (opera v 13 obrazoch)
premiéra: 19.4.2017, Košice – 22.4.2017, Stavanger, dirigent – Miroslav Tótha,
orchester Musica falsa et ficta
Klavírne kvinteto
premiéra: 29. a 30.4.2017, Praha – Atrium na Žižkově a Bratislava Štúdio 12
Magdaléna Bajuszová – klavír a FAMA quartet
Pravidelné, každomesační účinkování v triu THISNIS (v Budapešti) a mnoho
koncertů věnujících se improvizované hudbě, vč. premiéry Jana Trojana - Circulation
na Pražském jaru 2017.
V Praze
doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D.

Daniel Chudovský 2015 - 2017

Orchestrální skladby
Sussurro pro komorní orchestr a klavír (2015)
Mohendžodaro a Harappa pro violoncello a symfonický orchestr (2016)
Zvlněné hranice pro violoncello a symfonický orchestr (2017)
Komorní skladby
Invokace pro klavír, bicí nástroje a EA stopu (2015)
Exodus - Vyjití pro šest nástrojů (2016)
Devět vzezření smrti pro shakuhachi, violoncello a recitátora (2016)
Abacus pro violu, klavír a EA (2016)
" jejich základem jest miska viny, miska neviny a kolísavý řád jako jazýček
mezi jimi..." pro violoncello, soprán, ženský sbor a klavír (2016)
Mikva "a collection" for string quartet (2016)
"Když" pro viloncello, klavír, recitátora, bicí nástroje a EA stopu (2017)
Apogeum domu hymnů pro klavírní trio (2017)
Elektroakustická skladba
...kontemplace...reminiscence...intervence (2017)

Jak jasně vyplývá z uvedených tvůrčích výstupů Daniela Chudovského,
jedná se o studenta velmi pracovitého a cílevědomého, obdařeného
mimořádným hudebním talentem. Má schopnost originálního pohledu na životní
skutečnosti a jejich odrazy v našem vnímání. V rámci své skladatelské práce se
soustavně

zabývá využitím mikrointervalů. Tento prvek užívá mimo jiné

k podpoře prostorového řešení svých partitur a též jako důležitý formotvorný
útvar a činitel. Na rozdíl od mechanického dělení temperované tónové řady na
mikrointervaly se Chudovský ve svém směřování snaží využít tyto prvky jinak:
především jako nositele funkcí stavby, hierarchizace a důležité výrazové

podpory znějícího celku. To znamená, že používané mikrointervaly (podobně
jak tomu je i u spektrální hudby) nejsou výsledkem pravidelného rozdělení
oktávy na 24 dílů - jsou takřka kompozičními funkcemi, etablují se do role
významného stavebného činitele. Právě v těchto funkcích vidí Chudovský svoji
osobitost a novou přínosnost

používaných prvků. Rovněž jeho disertační

práce, která se problematikou mikrointervaliky zabývá, zdárně pokračuje.
Průběh i směřování jeho doktorandského studia považuji za navýsost
náležité. Studijní práci Daniela Chudovského hodnotím jako vynikající.

V Praze, 29.9. 2017
Ivan Kurz, školitel

